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O.  0012.3.15.2012 

PROTOKÓŁ  NR 15/2012 

z  posiedzenia  Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miejskiej w Książu Wlkp.      

odbytego w dniu 07 grudnia 2012 roku w godz. 9,00 -11,30 

 

W Komisji uczestniczyło 4 radnych  - lista obecności, stanowi załącznik  do niniejszego 

protokołu. 

Nieobecni usprawiedliwieni – Radny Zenon Kuderczak, Radny Jacek Mądry, Radny 

Sławomir Przybylski. 

Nieobecni nieusprawiedliwieni – Radny Leszek Kaczmarek 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak, 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

 

ad.1. Przewodniczący Komisji Radny Maciej Lewandowski otwierając  posiedzenie   

powitał członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest  obecnych 4 radnych,  zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do którego nie 

wniesiono uwag. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

2.Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy 

Książ Wlkp. 

3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

4.Opracowanie planu pracy komisji na 2013 rok 

5.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

6.Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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ad.2. Działalność  Stowarzyszenia Amatorskie  Zespoły Sportowe Klasa „W”  Książ 

Wlkp. przedstawił Pan Daniel Gurling. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie działalności stowarzyszenia.   

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

 

Działalność Klubu Sportowego „Pogoń” w Książu Wlkp. przedstawił Pan Jan Rodziak. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Na wstępie podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie klubu. Poinformował że w 

sezonie 2012/2013, działają dwie drużyny piłkarskie tj. seniorzy i trampkarze. Drużyna 

trampkarzy liczy 22 zawodników a trenerem jest P. Marek Mostowski. 

Radny Lewandowski – czy drużyna trampkarzy jest tak mocna czy za przeciwników mieli 

słabe drużyny, że mecze tak wysoko wygrywali. 

Pan Rodziak – różnie to bywa, ale UKS6-Śrem ma sześć grup i pięć weszło do ligi mistrzów   

z wyjątkiem grupy w której my graliśmy. 

Radny Mostowski – wiosną wyniki na pewno się zmienią, ponieważ będziemy grać                 

z renomowanymi drużynami. 

Złożoną informację komisja przyjęła bez uwag. 

 

Działalność Gminnego Szkolnego Związku Sportowego w Książu Wlkp. przedstawił Pan 

Wojciech Świdurski. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Mostowski – stowarzyszenie szkolne w naszej gminie funkcjonuje wzorcowo, jest 

zawsze wszystko dobrze zorganizowane. 

Pan Jan Rodziak – należy pomyśleć o zakupie na boisko klubu „Pogoń” nowych siatek na 

bramki, jest to koszt 700-800 złotych. 

Burmistrz – siatki można kupić ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. 

Radny Mostowski – ze środków tych można by też kupić koszulki dla trampkarzy.   

Złożoną informację komisja przyjęła. 

 

 Przewodniczący komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,00 – 10,15 

 

 



3 

 

ad.3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2013 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu 

komisji dlatego przystąpiono do dyskusji. 

Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik 

Gminy i Burmistrz Pan Teofil Marciniak. Uwag do projektu budżetu komisja nie zgłosiła. 

W związku z propozycją Radnej Jankowiak złożoną na wspólnym posiedzeniu Komisji 

dotyczącą zwiększenia dotacji dla niepublicznego przedszkola w Chrząstowie Burmistrz 

poinformował, że kwotowo jest to 51 446 zł.    

Radna Jankowiak – na przedszkola jest 380 tys. zł czyli 10% z tego, to jest 38 000 złotych. 

Burmistrz – oprócz niepublicznego przedszkola w Chrząstowie jest jeszcze niepubliczne 

przedszkole we Włościejewicach. Ponadto w Chrząstowie planowane jest, że będzie 

uczęszczać 60 dzieci a obecnie jest 42 dzieci, chociaż nie ma gwarancji że taka ilość dzieci 

będzie, a na taką ilość musimy w budżecie zabezpieczyć środki. W związku z tym że  oświata 

kosztuje nas bardzo dużo, było zarządzenie Burmistrza i jedno cięcie już było od września br. 

Kolejne cięcia były, gdy dyrektorzy poskładali zapotrzebowanie na 2013 rok. 

Dlatego nie miałbym czystego sumienia że szkoły publiczne ograniczamy na maksa a 10% 

dokładamy do przedszkola publicznego. Z tego co wiem placówka sobie radzi, nie bierzecie 

czesnego od dzieci, ponadto Prezes Stowarzyszenia wystąpił o utworzenie gimnazjum            

w Chrząstowie, wtedy koszty rozłożą się na większą liczbę uczniów i łatwiej będzie utrzymać 

ten obiekt. Na 2013 rok w budżecie jest przeznaczone 50 000 złotych na modernizację 

budynku  szkoły w Chrząstowie. 

Pani Matuszczak – gdy gimnazjum będzie utworzone, to na cały rok dotacja z tego co teraz 

jest musiałaby wynieść 152000 zł mnożąc to przez trzy oddziały tj. 450 tys. zł.  

Radna Jankowiak – czy gdy gimnazjum będzie funkcjonowało, to będą większe pieniądze na 

tych uczniów. 

Pani Matuszczak – gdy przyjdzie subwencja, to będzie metryczka i będzie wyliczone. 

Radny Mostowski – utworzenie gimnazjum wiąże się z konsekwencjami finansowymi. 

Pani Matuszczak – tak. 

Burmistrz – utrzymanie gimnazjum w Książu Wlkp. nie będzie tańsze, ponieważ nie zostaną 

zmniejszone oddziały, tylko zmniejszy się ilość uczniów w oddziale przez co zwiększy się 

koszt utrzymania jednego ucznia. Dla mnie w tym momencie zwiększenie dotacji dla 

przedszkola w Chrząstowie jest nie do przyjęcia. 
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Radna Jankowiak – prowadzimy czwarty rok szkołę a pomocy żadnej do tej szkoły nie 

otrzymaliśmy. 

Pani Matuszczak – co roku jest coś robione i nie można mówić, że nic się nie robi. 

Burmistrz – budynek macie za darmo bo czynszu nie płacicie, księgozbiór pozostał                 

w szkole, wyposażenie też. 

Radny Szymański – a czy nie można dołożyć  w tym roku 2-3% zamiast 10%. 

Pani Matuszczak – można jak Państwo przegłosują, ale skąd środki te weźmiemy. 

Radna Jankowiak – mówiłam, że 5000 zł można zdjąć z obchodów Dni Książa, z rezerwy 

budżetowej – 10000 zł., ze szkoły w Chwałkowie – 10000 zł.,z Urzędu Miejskiego – 10000 

zł.   

Radny Lewandowski – na zwiększenie dotacji trzeba by wydać 52000 złotych, ale gdy 

pójdzie wszystko dobrze z planem to 50000 złotych pójdzie do Chrząstowa na remont 

budynku.  

Skoro nie ma wniosku z jakich działów zdjąć środki, dlatego wniosku nie mogę poddać pod 

głosowanie. 

Radna Jankowiak – ja mój wniosek poddałam pod dyskusję. 

    Komisja w obecności 4 radnych pozytywnie - jednogłośnie zaopiniowała projekt budżetu 

gminy na 2013 rok. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2013 r. oraz 

opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał   

1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

za 2012 rok i plany na 2013 r. 

2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. 

 

II kwartał 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  

2. Działalność Centrum Kultury  Książ Wlkp. 
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III kwartał   

1.Sprawozdanie z realizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – akcja lato 

2013. 

2.Funkcjonowanie boisk – posiedzenie wyjazdowe. 

 IV kwartał 

1. Działalność związków, klubów i organizacji sportowych działających na terenie gminy 

Książ Wlkp. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

 

ad.5. Protokół nr 14/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku został przyjęty bez uwag – przy 3 

głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    

Radny Mostowski – jak przedstawia się realizacja budowy przystanków PKS. 

Burmistrz – temat ten jest przekazany do Radcy Prawnego, wysłałem też pismo do 

wykonawcy, że nie wyrażam zgody na położenie asfaltu, gdy temperatura powietrza będzie 

poniżej +5 stopni. 

Radny Lewandowski – nie należy rozwiązywać z wykonawcą umowy, ponieważ nie będzie 

inwestycja zrobione i pieniądze z kar umownych nie popłyną.    

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                                Maciej Lewandowski  


